
 
 
 

Návod k použití  Profi pneu pistole pro aplikaci ze salámů MK5 P 

 

 Výrobek  Návod k použití je určený pro obsluhu pneumatických pistolí MK5 P300, 400, 600 
 Pokyny k použití Připojení vzduchu 

Připojte vzduchové potrubí k aplikátoru pomocí matice a p řiloženého koncového 
nástavce. Řádně zajistěte dotažením 
Vložení balení tmelu, silikonu nebo lepidla 
1. Tlakový aplikátor kartridže (foto A) 
- Propíchněte nebo seřízněte hrdlo kartridže, našroubujte aplikační špičku. 
- Odšroubujte přední matici z pistole, vložte připravenou kartridže do válce (foto A1) 
- Matici dotáhněte. Zadní strana kartridže je tlačena proti pryžovému těsnění. (foto A2) 
Netěsnosti vzduchu se mohou projevit, pokud je hrana kartridže poškozená. 
 
2. Pístový aplikátor kartridže (foto B) 
- Povolte přední matici. 
- Propíchněte nebo seřízněte hrdlo kartridže, našroubujte aplikační špičku. 
- Při použití kartridže stlačte píst dávkovače směrem dolů ve válci, až do momentu, kdy 
to už dál nejde (foto B1). 
- Dotáhněte matici (foto B2). 
 
3. Salámový – hadicový aplikátor (foto C) 
- Ujistěte se, zda aplikační špička těsně doléhá do horní matice a není použita jiná. 
- Použijte nový salám, stlačte píst směrem dolů ve válci, až do momentu, kdy to už dál 
nejde (foto C1). 
- Prořízněte vršek salámu.  
- Dotáhněte matici (foto C2). 
 
Ovládání spouště (foto D) 
Zmáčknutím spouště se vytváří proud stlačeného vzduchu uvnitř aplikátoru, který 
způsobí vytékání tmelu. Uvolněním spouště začne protékat tmel tak, jak stlačený 
vzduch rychle uniká rychlým odsávacím ventilem na zadní stran ě pistole.(Pokud toto 
nefunguje, viz. varování č.4 níže) 
 
Ovládání množství průtoku tmelu (foto E) 
Toho dosáhneme integrovaným regulátorem tlaku v rukojeti aplikátoru. Abychom 
zvýšili průtok tmelu, otáčíme knoflíkem na regulátoru ve směru hodinových ručiček. K 
snížení průtoku otočíme knoflík proti směru hodinových ručiček. 
 

Varování 
1. Tlak potrubí připojeného k aplikátoru nesmí překročit 145 p.s.i.(10 bar) 
2. Vždy odpojte vzduchové potrubí před demontáží a montáži aplikátoru 
3. K zajištění bezvadného chodu udržujte aplikační pistoli v čistotě (NEPONOŘUJTE PISTOLI DO OZPOUŠTĚDLA) 
4. Selhání ventilu rychlého odsávání bude zřejmé, pokud vzduch bude unikat pomalu u ventilu spouště. V tomto případě 

je třeba vyměnit membránu ventilu rychlého odsávání v souladu s pokyny letáku 1P2760. (Doporučuje se pro 
optimální podmínky použití, aby membrána ventilu rychlého odsávání byla vym ěněna po vytlačení 2000 kartridží / 
salámů Čelní matice musí být vždy pevně našroubované během použití  

5. Doporučuje se nosit ochranné brýle na oči při použití pneumatických nástrojů 
 
Poznámka 
Testováno v souladu s novým evropským strojním ustanovením (1.1.95), tento pneumatický aplikátor má hladinu stla čeného 
hluku A přesahující 70 dB (A) 
Aktualizace: Aktualizováno dne 04.12.2003 


